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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter modulene for særløp, andre års opplæring i bedrift for taktekkerfaget.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 9. januar 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det var opprinnelig tømreren som stod for taktekkingen - den ytre værhuden på taket. Etter hvert utviklet taktekking seg til å bli et eget fagområde, og i 1991 ble taktekkerfaget lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Taktekking kan legges som heltekking og som overlappstekking. Overlappstekking med f.eks. papp, skifer, torv eller takstein brukes på hellende tak. På tak med lite fall brukes også hel-tekking, der man ved liming, sveising eller falsing oppnår en ubrutt og vanntett flate. Materialer som brukes til heltekking er takpapp, metallplater, tykke kunstoffolier og asfalt.

Før i tiden var taktekkeren henvist til å bruke lokale tekkematerialer som never, torv, siv, heller og trespon. De forskjellige materialene krevde ulike metoder for å få taket vanntett. Etter hvert som mulighetene til å frakte materialer over store avstander har økt, er det også blitt utviklet bedre og mer kompliserte tekkemetoder.

Taktekkeren utfører tekking og isolering av byggverk og tunneler. Restaurering av eldre tak er et arbeidsområde som krever særskilte kunnskaper om og ferdigheter i gamle tekkemetoder. Et annet spesialisert arbeidsområde er såkalt membranisolering eller tekking under grunnivået.

Fra de tidligere tider til i dag, har utviklingen gått i retning av å lage bygningene mer be-kvemme og funksjonelle. Det er også blitt stilt strengere krav til bygningenes utseende og til deres styrke og motstandsevne mot vær, utøy og nedbrytning. Takets funksjon i en bygning er å beskytte mot snø og regn og å gi isolasjon. Taket - den femte fasaden - skal dessuten være pen å se på og passe sammen med resten av bygningen. Med tanke på de verdiene taktekking beskytter og den energibesparelsen et godt isolert tak gir, er det nødvendig med fagfolk med solide kunn-skaper i faget.

Taktekkeryrket er interessant og byr på samfunnsnyttige, varierte og krevende arbeidsoppgaver som spenner fra taktekking høyt over bakkenivå til arbeid med vanntrykksmembraner under grunnvannsnivå.

Yrket krever styrke og utholdenhet, selv om kraner og annet løfteutstyr i dag tar de tyngste løftene.

1.2	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

2. års opplæring i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for taktekkerfaget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 




1.3	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i taktekkerfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	taktekker.
Fagbetegnelse: 	taktekkerfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunnkurs og 1. års oppl. i bedrift
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og 1. års opplæring i bedrift for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for 2. års opplæring i bedrift taktekkerfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde verktøy, utstyr og redskaper og maskiner

	ha godt håndlag og verktøyføring

	kunne velge og utnytte råvarer og ressurser på en økonomisk forsvarlig måte

	kunne velge miljøvennlige materialer som ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet

	ha kunnskaper om nye teknikker og metoder i faget og vite hvilken betydning et godt utført takarbeid har for bygningen

	kunne lese vanlige byggetegninger og taktegninger

	kunne finne fram til fagstoff på egen hånd

	kunne bruke verneutstyr og følge sikkerhetsrutinene slik at hensynet til egen og andres sikkerhet ivaretas

	kunne holde orden under utførelsen av arbeidet

	kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til å samarbeide med andre

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kjenne til og kunne arbeide i samsvar med fagets etiske regler

	kunne gjennomføre og vurdere sitt eget arbeid etter arbeidsgiverens spesifikasjoner og etter gjeldende lover og regler

	kunne utføre et estetisk godt arbeid

	ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets historie, tradisjoner og egenart

	ha innsikt i eldre tekkemetoder for å kunne restaurere og tekke om eldre byggverk

	kunne relatere faget til utviklingen internasjonalt

2.2	Verktøy, maskiner og utstyr


Mål 1
Lærlingene skal kunne bruke og vedlikeholde vanlig verktøy, maskiner og utstyr forskriftsmessig

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr for tekking med asfalttakbelegg og takfolie

1b	kunne bruke rigging, heise-, løfte- og transportutstyr og praktisere elementære sikkerhets-bestemmelser som gjelder for disse

1b	kunne følge sikkerhets- og verneregler ved bruk av verktøy, maskiner og utstyr



2.3	Tekkemetoder


Mål 1
Lærlingene skal ut fra tegninger og beskrivelser kunne utføre ett- og flerlagstekninger med asfalttakbelegg og takfolie og kunne utføre arbeidet etter gjeldende sikkerhets-bestemmelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese tegninger og beskrivelser for ett- og flerlagstekninger

1b	kunne måle arealer og foreta symmetrisk fordeling av overlappinger

1c	kunne utnytte takbelegg og takfolie på en økonomisk måte

1d	kunne lage overgang fra en type tekning til en annen

1e	kunne bruke metoder for inntekking av bevegelsesfuger

1f	kunne foreta inntekkinger av hjørner og gjennomføringer

1g	kunne lage kantavslutninger

1h	kunne sikre seg selv mot fall og andre ulykker under arbeid på tak

1i	kjenne til nye tekkemetoder
1j	kunne utføre kvalitetskontroll av det ferdige arbeidet og vurdere resultatet ut fra et estetisk synspunkt


Mål 2
Lærlingene skal ha kjennskap til standardbeslag og takutrustninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	ha kjennskap til montering av prefabrikerte takrenner

2b	ha kjennskap til montering av ferdige pipebeslag

2c	ha kjennskap til montering av forkantbeslag og andre takutrustninger


Mål 3
Lærlingene skal ut fra tegninger og beskrivelser kunne isolere med falloppbygging 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne lese tegninger og beskrivelser for isolasjonsarbeid

3b	kunne måle arealer

3c	kunne beregne isolasjonstykkelse til ulike typer bygg etter krav om U-verdi

3d	kunne utføre falloppbygging og kunne plassere avløp og kiler

3e	kunne montere diffusjons- og brannsperre

3f	kunne behandle isolasjonsmaterialene på en måte som ivaretar helse- og miljømessige krav

3g	kunne utføre kvalitetskontroll av det ferdige arbeidet


Mål 4
Lærlingene skal utfra tegninger og beskrivelser kunne utføre mekaniske forankringer av tekninger med asfalt takbelegg og takfolie 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne foreta utmålinger for mekaniske forankringer

4b	kunne beregne avstand mellom forankringer etter antall forankringer per kvadratmeter

4c	kunne montere ulike typer forankringer

4d	kunne utføre kvalitetskontroll av det ferdige arbeidet


Mål 5
Lærlingene skal kjenne prinsippene som gjelder for tekking med stein, korrugerte plater og singel

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne lese tegninger og beskrivelser for tekking med stein, korrugerte plater og singel

5b	kjenne prinsippene for utmåling av arealer

5c	kjenne utførelsen av symmetriske fordelinger av overlappinger

5d	kjenne prinsippene for opplekting av tekning

5e	kjenne prinsippene for inntekking av detaljer

5f	kjenne prinsippene for montering av prefabrikkerte standardbeslag



2.4	Belastede tekninger, restaurering, omtekking


Mål 1
Lærlingene skal kunne utføre belastede tekninger og membranisoleringer ut fra tegninger og beskrivelser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne lese tegninger og beskrivelser for belastede tekninger og membranisoleringer

1b	kunne bygge opp membranisolering på konstruksjoner for lett og tung trafikk

1c	kunne bygge omvendte tak

1d	ha kjennskap til krav som stilles til underlag for beskyttelse av ferdig tekning

1e	kunne utføre kvalitetskontroll av det ferdige arbeidet



Mål 2
Lærlingene skal kunne reparere og tekke om eldre tak i henhold til gitte kvalitetskrav og følge sikkerhetsrutiner ved utførelsen av arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne foreta vedlikehold av tak som er tekket med takbelegg av asfalt, takfolie, stein, plater og singel

2b	kunne foreta vedlikehold av en membrantekning

2c	kunne foreta feilsøking på tak med lekkasje

2d	kunne måle arealer og foreta symmetriske fordelinger av overlappinger

2e	kunne utføre kvalitetskontroll av det ferdige arbeidet

2f	kunne sikre seg selv mot fall og andre ulykker under arbeid på tak



2.5	Verne- og miljøarbeid


Mål 1
Lærlingene skal arbeide i henhold til aktuelle forskrifter og regler for organisering av verne- og arbeidsmiljø på bygg- og anleggsplasser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne følge sikkerhetsforskrifter som gjelder på bygg- og anleggsplasser

1b	kunne følge lov og forskrift om brannvern

1c	kunne behandle helsefarlige stoffer

1d	bruke personlig verneutstyr

1e	kunne bruke brannslokkingsutstyret som finnes på byggeplassen

1f	kunne utføre stropping og huking for lessing og lossing med kran

1g	kunne utføre signalisering til kranfører fra takkant på en rasjonell og forskriftsmessig måte



2.6	Bedriftslære

Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	kjenne bedriftens system for internkontroll og kvalitetssikring og kunne utføre arbeidet i samsvar med dette

1e	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne bedriftens krav til kundebehandling og kunne ivareta dette i det daglige arbeidet

1h	kjenne til hvordan klager og reklamasjoner skal håndteres 

1i	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de kravene som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kjenne møterutinene i bedriften

2e	ha kjennskap til planer og tiltak når det gjelder bedriftens interne arbeidsmiljø

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon
Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i 2. års opplæring i bedrift for taktekkerfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av 
total opplæring
Modul 1:	Verktøy, maskiner og utstyr
Kapittel 2.2
Mål 1.

15%
Modul 2:	Tekkemetoder
Kapittel 2.3
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

45%
Modul 3:	Belastede tekninger, 		restaurering, omtekking
Kapittel 2.4
Mål 1 og 2.

20%
Modul 4:	Verne- og miljøarbeid
Kapittel 2.5
Mål 1.

15%
Modul 5:	Bedriftslære
Kapittel 2.6
Mål 1 og 2.

5%
Til sammen

100%


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

